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Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s.

Posláním Unie ROSKA je již 29 let pomáhat lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitní 

důstojný a plnohodnotný život.

● 30 regionálních organizací, 1400 členů

● provozování regionálních center Roska pro specifické potřeby lidí s RS, tj. 

informační, poradenské a kontaktní místo, cvičební místnost

● jdeme za pacienty co nejblíže jejich bydlišti



Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s.

● sociální práce včetně kompletního sociálně a pracovně právního poradenství, 

případně konkrétní pomoci

● přímá realizace ozdravných akcí, tj. rekondičních rehabilitačních pobytů, 

rehabilitačních cvičení, plavání

● pořádání konferencí a seminářů

● zajištění kompletního informačního servisu



Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s.

● aktivní spolupráce s lékaři

● mezinárodní spolupráce

● klubová činnost

● pravidelné lekce cvičení, plavání, ergoterapie a arteterapie po celé ČR



Mezinárodní spolupráce

● EMSP (European Multiple Sclerosis Platform)

● MSIF (MS International Federation)

● přínosy členství



Informační servis pro pacienty

● nový informační web pro pacienty s RS – spolupráce s odborníky napříč obory

● řešení konkrétních životních situací

● otevíráme sociální poradnu na www.roska.eu

● reg. org. ROSKA Praha provozuje poradnu lékaře na svých webových stránkách

● zvyšování zdravotní gramotnosti pacientů



Příležitosti budoucího vývoje?! – peníze v hlavní roli

Analýza EY z roku 2020 – tisková zpráva: „Pacientské organizace mají v českém 

zdravotnictví nezastupitelnou roli, je však nutné nastavit udržitelný systém jejich 

financování“. Hlavním zjištěním studie je, že pacientské organizace plní nezastupitelnou 

roli vůči pacientům, lékařům, ministerstvu zdravotnictví a dalším institucím veřejné 

správy, i vůči široké veřejnosti, pro niž plní především úlohu šíření osvěty a prevence. 



Příležitosti budoucího vývoje?! – peníze v hlavní roli

Analýza však také odhalila roztříštěnou a komplikovanou strukturu financování těchto

organizací, která v kombinaci s jejich dobrovolnickou povahou přispívá ke křehkosti

celého systému a ohrožuje jeho udržitelné fungování.”



Budoucí vývoj Unie

Bez státní finanční podpory v podmínkách ČR smysluplná existence a fungování PO není 

možná

● profesionalizace organizace – bez peněz to nejde

● na dobrovolnické bázi, pomoc rodiny, přátel a známých

● svépomoc nemocných



Zdravotní péče o pacienty s RS I.

● 15 MS center, od roku 2019 status center vysoce specializované péče – kvalitativní 
podmínky stanovené MZ ČR

● Přínos pro pacienty:
○ ve všech takto označených centrech dostanou stejně kvalitní péči
○ k dispozici další odborníci, fyzioterapeuty nebo psychoterapeuty, sociální 

pracovníci (na jedné chodbě)
○ lékaři by na pacienty měli mít na pacienty více času



Zdravotní péče o pacienty s RS II.

● léčba pacienta v MS centrum musí být zahájena do 4 týdnů od diagnózy (Nařízení 

vlády č 307/2012), ale …

● neplatí pro pacienty diagnostikované před 1.1.2013 – jiná kritéria pro zahájení 

biologické léčby

● o dostupnosti léčby rozhoduje úředník, ne lékař

● o přiznání úhrady léčby rozhodují zdravotní pojišťovny, i když je léčba indikována 

lékařem (§ 16)/

● navrhovaná novela zákona 48/1997 Sb. - přístup k nejm. lékům standardní cestou



Zdravotní péče o pacienty s RS II.

● ve srovnání se západní Evropou nevycházíme moc dobře

● absurdní příklady z praxe

● pacient hraje o čas, nemoc nečeká

● Německo: 

● péče roztříštěná

● pacient diagnostikován na klinice

● samotná léčba v neurol. ambulanci nebo u soukromého neurologa

● ale snazší přístup k léčbě

● propracovanější sociální oblast pomoci



Zdraví, kvalita života pacienta vs. ekonomické 
zájmy státu

● studie AIFP „Inovace pro život“ – trochu jiný pohled na „drahou“ léčbu

● inovativní léčba přinesla značné úspory ve veřejných rozpočtech – méně pacientů 

potřebuje hospitalizaci, zkrátila se doba hospitalizace – úspory za 2010 – 2017 560 

Mio

● více pacientů místo invalidního důchodu pracuje, práceschopnost je nyní 

srovnatelná s běžnou populací



Zdraví, kvalita života pacienta vs. ekonomické 
zájmy státu

● nesrovnatelně vyšší kvalita života

● zvyšuje se doba dožití

● přímé příjmy státu za pracujícího pacienty (tj. odvody státu za zaměstnance za 

jeho spotřebu + uspořené sociální dávky) se téměř vyrovnají nákladů na pacienta



Pacienti, kteří takové štěstí neměli

● RS není vyléčitelná, moderní věda nedokáže progresi nemoci bohužel zastavit u 

všech

● ukončení léčby

● systém na tyto pacienty poněkud zapomíná

● podpora pacientské organizace pro pacienty i jejich blízké



Pacienti, kteří takové štěstí neměli

● zapojení do činnosti pobočných spolků

● sociální poradenství, poradny lékaře, svépomoc pacientů

● 50% členů Unie ROSKA nad 60 let

● sociální kontakty



Doba koronavirová

● spolková činnost – důležité je zůstat v kontaktu

● svépomoc pacientů

● přešli jsme do online prostředí – ověřené informace speciálně pro pacienty s RS na 

webu, konference a semináře, návody na cvičení, muzikoterapie online, video, 

články a fotodokumentace z výstavy

● nenahradí osobní setkávání, ale výhoda pohodlí domova



Informační a osvětové kampaně

● zvyšování povědomí o nemoci, odstranění mýtů

● příspěvky do médií

● nenásilnou formou, příběhy pacientů

● při příležitosti MS Day



Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s.

To, zda jsme úspěšná pacientské organizace, musí posoudit jiní.

Děkuji za pozornost.

www.roska.eu roska@roska.eu

http://www.roska.eu

